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Arbetsutskottet gick igenom den av Ivösjökommittén den 13 mars 2008 antagna
verksamhetsplanen för 2008.
1. Provfiske: Brodde Almer fortsätter att provfiska enligt antaget förslag
2. Elfisket: Lars Colvin bevakar länsstyrelsens uppföljning av elfiske efter nissöga

3. Syrgasmätning: Conny Svensson undersöker om det finns en syrgasmätare och
utrustning att tillgå via kommunen. Om inte, inköps en syrgasmätare till kommittén.
Conny skulle också undersöka var det kunde vara lämpligast att ha mätaren
stationerad, med möjlighet att serva och underhålla. Stefan Gabrielsson erbjuder sig
att utföra mätningarna efter instruktion av Lars Colvin.
4. Växtplankkton: Lars Colvin kontaktar Vibeke Lirås på länsstyrelsen som efter en
kontroll med Certrud Cronberg (som gjort arbestämningarna åt Skräbeåkommittén)
gör en utvärderande sammanställning av Ivösjöns växtplankton – Skräbeåkommitténs
data. Eventuellt köper några foton från Gertrud C.
5. Djurplankton: Lars Colvin kontaktar Jens Petter Nilssen och beställer en artlista och
en sammanställning av Ivösjöns större djurplankton samt skickar Brodde Almers
prover för 2007.
6. Undervattenväxter: Lars Colvin har diskuterat med Håkan Sandsten att göra en
sammanställning. Det är han som gjort undersökningarna åt oss tidigare. Ett
faktablad med intressanta arter tillsammans med en utbredningskarta. Göran
kontaktar Håkan Sandsten och ger klartecken för arbetet.
7. Bottendjur: Lars Colvin beställer provtagning Ekologgruppen om de är intresserade analys av djupbottenfauna, sublitoralfauna och litoralfauna. Tvingas vi välja för att
hålla kostnaderna nere så prioriteras litoralfauna, i andra hand profundalfauna och i
tredje hand sublitoralfauna. Arbetsutskottet var överensens och var i sjön.

8. Sjöfågel: Vid årsmötet erbjöd sig Nils Valdemarsson att kontakta Nord Östra Skånes
Fågelklubb om dom kunde åta sig att göra en sammanställning om befintliga data om
de fågelarter som på olika sätt nyttjar sjön – allt från sävsparv till lom, fiskljuse och
havsörn mfl. – dom som häckar, söker sin föda, utnyttjar som vinterlokal eller rastar
vid säsongsflyttningar. Göran håller kontakt med Nils Valdemarsson i samråd med
Lars Colvin.

9. Axeltorpsviken: Öjvind Hatt tar fram beslut och aktuella utredningar om enskilda
avlopp och dess status som har anknytning till och kan tänkas påverka
vattenkvaliteten i Näsumaviken, Axeltorpsviken och Fäbrobäcken. Brodde Almer och
Sam Skällberg kartlägger vegetationen i vikens översta del. Dessa båda för
ytterligare information från Lars Colvin. Sammanställning – årsserie med
syrgasprofiler i djuphålan.
10. Holjeån: En problembeskrivning för viken där Holjeån mynnar ut i Ivösjön. Finns det
flygfoto över tiden från området? Flödesmönstret? Sven Götesson ska försöka få
fram en tappningshistorik för Immeln, Raslången och Halen. Lars Colvin undersöker
möjligheterna att få fram flygfoton och ett flödesmönster. Kanske finns det intresse
hos någon student.
11. Riskabla verksamheter: Göran skickar ut en förfrågan till kommunerna igen om en
aktuell kartläggning av riskabla verksamheter – en uppdatering av nuvarande
material. Man bör här också ta med brytningen av sten på Vånga berget.
Bromölla 2008-03-31
Göran Cervin

